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 یبا جسمش داره، ول یادیکه مشکل ز اناستیبه اسم ش ی: درباره دخترخالصه

 یهااز روانپزشک یکیخبر نداره. از قضا، ناخواسته با  یماریب نیخودش از ا

 ...که شهیتازه کار دوستش آشنا م

 

*** 

ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 

  :مقدمه

 

 .گاه نداشته باشه؛ تنهاست هیکه تک یکس

 .هیدردش چ فهمهینم چکسیه

 .پشت هر لبخندش بغض پنهون داره فهمهینم چکسیه

 .داره یخالء بزرگ تو زندگ هیکه  یکس

 

*** 

دوست  یواقع یشروع کنم و از زندگ دیبا دونمیرو م نیچطور شروع کنم! فقط ا دونمینم

 .سمیخوبم بنو

که  نهیبزرگ داره؛ اون هم ا یلیفرق خ هی نیکه خوند ییهاداستان)رمان( با همه داستان نیا

 .و از خودم ننوشتم هیواقع

*** 



 نام خداوند لوح و قلم به

 نگار وجود و عدم قتیحق

 که داننده رازهاست ییخدا

  سرآغاز آغازهاست نینخست

 

 

 تولد

 

درحال زنگ خوردنه.  میکردم. متوجه شدم گوش یپل دیآهنگ جد هیرو تختم جابه جا شدم و 

 .جواب دادم عیصفحه خورد سر یچشمم که به اسم رو

 الو؟ -

 انا؟یش یی: مرض! کجاهیهان

 .گهیکجام به نظرت؟ خونه د -

 ؟ییاین یخوای! امشب تولد تبسم موونهید -

 کار کنم؟ یخب زنگ نزد دعوتم بکنه، چ -

 یایبهم گفت تا بهت بگم ب ن؟یباهم قهر -

 .که برم ناهار بخورم زدیداد م یه مامانم

 ؟یبرم. کارندار دیمن با -

 !ایخاک توسرت! اصال ن-باحرص[ هی]هان

کردم و گذاشتمش رو تخت و وارد آشپزخونه  ینگاه هی یرو قطع کرد. به گوش یگوش و

 .شدم

 .کرد خیغدات  ن؛یبش ؟یی: کجامامان

 



 ؟یزدیحرف م یبا ک یداشت-[شخندیبا ن ی]شاد

 .هرهرهر! با دوستم -

 ...ایبادوستت  -

 بابا  یتر تو بزرگ ی! شادگهیو گفت: بسه د دیوسط دعوا پر بابا

 .میاتاقت رو مرتب کن میخوایم ی! من و شادانایگفت: ش دیکشیکه برام غذا م یمامان درحال

 !حرف نباشه انایبزنم که مامان گفت: ش یحرف خواستم

 !بگو یزیچ هیرو به بابا گفتم: بابــــا! تو  یدلخور با

 !: ولش کن خانوم، بذار راحت باشهبابا

 پشتش حرف بزنن، مگه پسره؟ خوامی: من نممامان

 .خودمه قهیسل نیدست بزنه. ا هاملهیحق نداره به وس یو گفتم: کس رونیاومدم ب زیپشت م از

اس اماس هیو  سکالیتختم برداشتم، دوتا م یرو از رو یبه سمت اتاقم رفتم. گوش عیسر و

 داشتم از تبسم

 !ایمنتظرتم. ب انا؟یش یینوشته: کجا دمیبازش کردم که د عیسر

 .بهش زنگ زدم. با بوق سوم جواب داد یسر

 !آ! سالم -

 ؟ییسالم! کجا -

 مگه من هم دعوتم؟ -

 .! منتظرتمایآره چرا که نه! ب -

 !. فعالا نمتیبیمامانم بود گفتم: تبسم م نکهیبازشدن دراتاقم و ا یصدا با

 : کجا؟مامان

 .تبسم، امشب تولدشه یخونه -

 ه؟یچ نایرو پسروونه نکن! آخه ا ! من به فکرخودتم رفتارتانای: شمامان

 .پوستر هام اشاره کرد به



 راحتم ینطوریمن ا -

 بشه زیتم دیاتاق با نی: امامان

 .ومدیبعدش رفت. از حرفش خوشم ن و

زحمتش  امییبه خودم نگاه کردم. موهام کامال کوتاه شده بود که بابا نهییشدم و تو آ الشیخیب

 .کرده بود نیماشها رو برام بود و بـ*غـل دهیرو کش

 یبلند بود. برا یبا پوست سبزه. قدمم ارث یو چشم ابرومشک یشیشدم. م رهیچشمام خ به

 .زده بودم پیتولد تبسمم ت

 .رو تا آرنجم تا کرده بودم هاشنیکه آست یمردونه مشک لباس

 !کاره نیعاشق ا تبسم

 ام؟ینگاه کردم. من واقعا ک نهییخودم توآ به

 .زدم رجهیسمتش ش یزنگ گوش یصدا با

 هـــــا؟ -

 یتبسم قی! مثال رفگهید فتی: مرض هـا! راه بهیهان

 .قیپوزخندزدم و تودلم گفتم: هــه! آره رف هی

 .فتمیاالن راه م -

 قطع کردم و

 .راه افتادم یرو سرم کردم، سمت در خروج میو مقنعه مشک مانتو

 نشونیکه عطر کــول واتر بهتر میرفته بود هیتولد با هــان هیهد دیواسه خر شیروز پ ازچند

 .بود

 .تبسم زنگ زدم به

 بله؟ -

 .تبسم من جلو درم -

 !تو ایباشه ب -



 .نییپا دمیمقنعم رو کش عیاشون که شدم سرخونه وارد

 راه داده؟ یآقا پسر رو ک نیبا لبخند سمتم اومد و گفت: ا مامانش

 .کنهیبا لبخند داره بهم نگاه م دمی. به تبسم نگاه کردم که ددیخند و

ازش چشم بردارم! فوق العاده بود. من رو برد تو اتاقش تا لباسم رو عوض  تونستمینم واقعا

 .کنم

خودش  خواستمیشروع به عوض کردن لباسم کردم. م یحرف چیاتاق که شدم بدون ه وارد

 .برخورد کرده ینطوریچند روز باهام ا نیبگه چرا ا

 !ات رو بده به منمانتو مقنعه جلو گفت: اومد

 .خودش یو گذاشتشون رو جالباس رفت

 شده؟ یزینگاه کردم که گفت: چ بهش

 .بار سرم رو تکون دادم چند

 !نه. نه-

 .شروع کردم به درست کردن موهام بعد

 !یگفت: خوبه، خوشگل قهیچند دق بعد

کفش  نکهیخوشحال شدم. برگشتم و محکم بغلش کردم. با ا یلیباهام قهر نبود خ نکهیازا

 .تر بودبود؛ باز هم ازم کوتاه دهیپاشنه بلند پوش

 بهش گفتم: تولدت مبارک! آروم

 ـــــن؟یگفت: هم یو با حالت بانمک رونیاز بغلم اومد ب

 :. از پشت گرفتمش و گفتمرونیازاتاق بره ب خواستیهم به حالت قهر مثال م بعد

 !اِ! قهرممنوع! حاال چشمات رو ببند -

  لبخند گفت: چرا؟ با

 .هم به چشمام زل زد بعد

 !تبسم گهیاِ! ببند د -



دختربود. برگشت و نگام  یدانبو هیهم چشماش رو بست. گردنبند رو انداختم گردنش.  اون

 :کرد. گفت

 .خوشگله یلی! خیــــیوا -

 !تو ینه به خوشگل -

 .شد ریکه د رونیب میبر -

 .اومدم و در رو بستم رونیحرفش ازاتاق ب دییرفت و من هم به تا اون

 .ام گرفت از چشم و ابرو رفتناش. خندهکردیمشکوک نگاهمون م یلیخ هیهان

 .گذاشتم زیم ینشستم و کادوم رو رو هیهان شی. من هم پارهیرفت تا شربت ب تبسم

 !که خونهی: کبکت خروس مهیهان

 .هه! آره -

 ها رو طرفم گرفت.شربت ینیس تبسم

 ـــــن؟یگفت: هم یو با حالت بانمک رونیاز بغلم اومد ب

 :. از پشت گرفتمش و گفتمرونیازاتاق بره ب خواستیهم به حالت قهر مثال م بعد

 !اِ! قهرممنوع! حاال چشمات رو ببند -

 لبخند گفت: چرا؟ با

 .هم به چشمام زل زد بعد

 !تبسم گهیاِ! ببند د -

دختربود. برگشت و نگام  یدانبو هیهم چشماش رو بست. گردنبند رو انداختم گردنش.  اون

 :کرد. گفت

 .خوشگله یلی! خیــــیوا -

 !تو ینه به خوشگل -

 .شد ریکه د رونیب میبر -

 .اومدم و در رو بستم رونیحرفش از اتاق ب دییرفت و من هم به تا اون



 .ام گرفت از چشم و ابرو رفتناشخنده. کردیمشکوک نگاهمون م یلیخ هیهان

 .گذاشتم زیم ینشستم و کادوم رو رو هیهان شی. من هم پارهیرفت تا شربت ب تبسم

 !که خونهی: کبکت خروس مهیهان

 هه! آره -

 ها رو طرفم گرفت.شربت ینیس تبسم

دختر به خودم شدم. داشت با  هیها. متوجه نگاه بچه هیتشکر ازش گرفتم وبعدش بق هیبا 

 .انداختم و به شربت خوردن مشغول شدم نیی. سرم رو پاکردیلبخند بهم نگاه م

 ازهی: اسمش نهیهان

 ؟یخب که چ -

 !انایش یچقدر مغرور -

 !! الزم نکرده نگام کنهیخودت مغرور -

 .اخم کردم که نگاهش رو ازم گرفت هیدفعه بهش  نیا

کم ونه، کمدختر یخسته کننده یهایو شلوغ باز کیاز باز کردن کادوها و خوردن ک بعد

 .نفرخوردم هیآماده شم که برم. به سمت دراتاق رفتم که محکم به  خواستمیم

 ...وگفت: آخ! چه خبرته آقــ برگشت

 !دیزده. گفت: ببخش یچه گند دیهم فهم خودش

 ات رو داشته باشم؟هشمار شهیاتاق شدم که ادامه داد: م وارد

 مگه؟ شهیتا ابروم رو باال دادم و گفتم: چطور؟ الزم م هی

 ! عاشقتمستمیمن مثل تبسم ن -

 اد؟یمگه تبسم ازمن بدش م -

 دوست داره قیاون تو رو مثل رف -

 هیبرام کاف -



 یلیبزنه که تبسم اومد داخل اتاق. با لبخند بهم نگاه کرد و گفت: ممنون. خ یحرف خواست

 .خوب بود

 .به من هم خوش گذشت -

 .یاومد نکهیممنون واسه ا ازی. نطوریمن هم همن -

 .خواهش -

 .رو برداشت و رفت هاشلهیوس بعدش

 ؟یری! چرا انقدر زود مانایش -

 .برم دیموندم. با یلیخ گه،ینه د -

 .در باهام اومد کیتا نزد تبسم

 با من؟ یندار یممنون بابت امروز. کار -

 !قشنگت یممنون بابت کادوهانه  -

 ماچ کرد و گفت: خداحافظ! هیسکوت برقرارشد. تبسم لپ من رو  نمونیب قهیدق چند

 .با تکون دادن دستم ازش دور شدم و وارد آسانسور شدم

*** 

 .سالم بلند باال وارد خونه شدم هیبا 

 !بخور یزیچ هی ای: سالم! برو لباسات روعوض کن بمامان

 .رمینه ممنون. س -

 .به سمت اتاقم رفتم و

 ...رو که باز کردم در

 !ی! شـــــــــــادی! مامانم باز به اتاقم رحم نکرده! بلند داد زدم: شادیوا یا

 ه؟یاومد تو اتاقم و گفت: چ مامانم

 .لبخند به اتاق نگاه کرد با

 !هم قشنگه یلیخ -



 !منه ها قهی! سلگهیهم خودش رو رسوند و گفت: آره قشنگه د یشاد

 رنگ بنفش؟ من از ه؟یچ نی! اکنمیعجز رو به مامانم کردم و گفتم: مامان! خواهش م با

 .بنفش متنفرم

 !یخوب نی: به امامان

 .رفت و

 ! پُوسترام کوش؟کنمی! خواهش میگفتم: آبج یبه شاد رو

 !دونهیمامان م -

 .رفت رونیبا حالت ناراحت ازاتاقم ب و

بگو به  یزیچ هیسمت بابا که تو هال نشسته بود رفتم و گفتم: بابا! من ازبنفش متنفرم، تو  به

 !یمامان

 !پُوسترهاش رو بهش پس بده ایخانوم، ب دهیگفت: سع دیخندیکه م یدر حال بابا

انجام  یدوست دار یهرکار بره،یگفت: آبرومون رو م ختیریم یکه برا بابا چا مامان

 !بده

 سترهام کجاس؟وگفتم: پُ  یناراحت با

 !! پُوسترهاش رو از تو اتاق من و بابات بهش بدهی: شادمامان

 !رمیخودم م خواد،ینم -

رو  نمیماش یرو از تو اتاقشون برداشتم و وسط اتاقم گذاشتم و پُوسترا هاملهیوس کارتون

 یزیچ گهیتخت ولو شدم،انقدر خسته بودم که د ی. بعدش هم روواریدوباره چسبوندم به د

 .و خوابم برد دمینفهم

*** 

 .بخوام ذاشتینم امیگوش یباره که صدا نیسوم یبرا نیا

 دادم و گفتم: هـــــــا؟ جواب

 !پسرخوابالوها شده نی: صدات مثل اهیهان

 .خواب بودم یول ستمیپسرن ؟یفــهمــیم -



 !وبیوا! مع -

 .هیهان ادیساکت باش! خوابم م -

 !دارم توام بخواب! فعال یمن پشت خط -

 .نگاه کردم، بعد هم انداختمش رو تخت یتعجب به گوش با

 یرنگ یلباسا افتادم. همه میبدبخت ادیدر کمدم رو بازکردم  یکه وقت رمیبرم دوش بگ خواستم

 .و دختروونه

م لباسام رو آوردم وسط اتاق کیرو محکم بستم و رفتم از تو اتاق مامان و بابام. پالست درکمد

 .وشلوار اسپرت برداشتم و رفتم حموم شرتیت هی. ختمیر

*** 

کنکور بود  ریهم درگ یکه ازدست خودم و اتاقم لجم گرفته بود. شاد شدیم یدو سه روز هی

 .جواب داد هیکنه. به تبسم زنگ زدم که بعد از چند ثان زیاتاقم رو تم ادیبهش بگم ب شدینم

 بله؟ -

 !که بدبخت شدم ییسالم! تبسم کجا -

 اِ! چرا؟ -

 اوق زدن رو درآوردم.[ یکرده، بـــنـــفــش]و ادا زیتم دیمامانم باز اتاقم رو واسه ع -

 کمکت؟ امیگفت: باشه حرص نخور! ب دیخندیکه م یدرحال تبسم

 شمیممنون م ایدن هی -

 فتمیاالن راه م -

 !منتظرتم. فعال -

 .مونخونه دیساعت رس هیاز  بعد

 ورا؟ نیتبسم سالم کرد، مامانم هم گفت: به به! سالم تبسم خانوم! از ا دنید با یشاد

 !مزاحمم شهیمن که هم ه؟یچه حرف نیا -

 تبسم و ببر اتاقت لباساش رو عوض کنه! انایش زم،یو گفت: نگوعز دیخند مامانم



 اس؟ونهپسر هاتلهینگاه به اتاق کرد و گفت: واقعا چرا انقدر وس هیبه اتاق،  میدیرس یوقت

 .رو با دستش باال آورد میفلز نیماش و

 !ایکمکم کن ی! اومددونمیخب... چه م -

بعدش هم روکش تخت رو  م،یو دست به کار شد! اول کمد لباسام رو مرتب کرد دیخند

 .نگاه به اتاق کردم و گفتم: عـــاشقتم هی. خودم هم رفتم پرده رو عوض کردم. میعوض کرد

 جون ندارم گهیو گفت: د دیخند تبسم

 گذاشتم و برگشتم زادهیآهنگ از عل هی رفتم

. نفسام نامرتب شده بود، میدست با هم فاصله داشت هیپشتم باشه، فقط  کردمیهم نم فکرش

اومدم. خواستم برم تواتاق که  رونی[ ازاتاق بدیبدون دیخودتون بهتر با گهید اش رو هی]بق

ببرم. من هم ازش گرفتم وبه سمت اتاقم رفتم و در رو باز  کیمامانم گفت براش قهوه و ک

 ...خوایرو کنارش گذاشتم و گفتم: من... من نم ینیبود. س شیکردم. سرش تو گوش

 : فراموشش کن! باشه؟تبسم

 .شد رهیبه من خ شیاقهوه یبا چشما و

گفت: خب،  قهیاش رو خورد. بعد از چند دقگفتم و چشم ازش برداشتم. اون هم قهوه یاباشه

 ؟یندار یبا من کار

 ؟یبر -

 !ینداشته باش یاگه کار -

 .لبخند زد و

 !رسونمتیباشه، پس م -

 .کرد یسمت مامانم و ازش خداحافظ رفت

 ؟یریم یکرده انقد زود دار تتیاذ انای: شمامان

 .برم گهینه، د -

 !دوستت رو برسون انایباشه، ش -



شون نگه خونه کیحرف نزد. نزد ی. تو راه کسمیاومد رونیگفتم و با هم ازخونه ب یاباشه

 .داشتم

 .خوامیتبسم، واقعا معذرت م -

 !نداره، فراموشش کن؛ بهتره یاشکال -

 .باشه -

 .بوق ازش دور شدم هیشد. من هم صبر کردم تا بره تو خونه. بعدش با  ادهیپ نیماش از

*** 

 انیفرد خاص پا هیشمال، اون جا دوستش قرار بود رو  میگفته بود بر هیهان شیروز پ چند

 .کرده بود شنهادیهم من رو پ هینامه بده. روانپزشک بود. هان

هم  ششیروانپزشک هم اون جا هست، گفت پ دیفهم ینبود برم، بعد وقت یمامانم راض اول

 .برم

 .شدم ادهیپ نیاز ماش هیهان دنیپارک بود. با د قرارمون

 م کجاست؟: سالم! تبسهیهان

 .گهید ادی. االنا مدونمینم -

کردم  یشدن. سع کیپسر به ما نزد هیتبسم با  م؛یگذاشت نیرو تو ماش هیهان یهالهیوس یوقت

 .نشون بدم یخودم رو عاد

 : سالم! من سامانمپسر

و تبسمم به  هیشدم و هان نینگاه بهش سالم کردم. تبسم به پسره گفت بره. من وارد ماش با

 یزیازدستش ناراحتم، اما چ دیپشت. تبسم فهم نهیاز من سوار شدن. تبسم جلو و ها تیتبع

 .آوردیکاراش لجم رو در م نینگفت، هم

 ن؟ی: اه! باز قهرهیهان

 !بپرس انایاز ش دونم،ی: نمتبسم

 داد. هیسرش رو به پنجره تک و

که  یآهنگ مورد عالقه من اومد. آهنگ قاینزدم و ضبط رو روشن کردم. دق یمن هم حرف

 (زادهیشده بود. )فکرشم نکن، محمدعل یتوش کپ میهمه زندگ



 !عاشقم نکن التینکن، دوباره با خ فکرشم

 !دلخوشم نکن، فکرشم نکن یشیمال من نم تو

 هاشهینباش! اگرچه غرق دل تو اشک و گر منتظر

 !به گوش تو صداش، منتظر نباش ادیب ذارمینم

 کنارته گهید یکیه ک حاال

 سهم من ازت اتاق و خاطراتته تموم

 من زیم یرو یعکس هیام واسه تو

 من زیکنم عز یزندگ هیسا هیبا  قراره

 !نکن فکرشم

 نکن دوباره مثل اون روزا فکرشم

 ما دوتا نیباشه ب ییدوتا یعالم حرفا هی

 تمینهایدرد ب هیتو،  یب من

 تمیشکا نیا دهیکنم تا آسمون رس گمون

 نکن فکرشم

 قلب آدمو سوزونهیحرفا م یبعض

 به آدمو گنیم ییحرفا هی ایبعض

 با دلم ینبود هیتو مثل بق کاش

 خدا دلم یا دمیعشق تو کش درد

*** 

 .مانتو و مقنعه متنفر بودم نیراه نگه داشتم. از ا تو

 .مانتوم رو بازکردم و انداختمشون عقب یهارو درآوردم. دکمه اممقنعه

خودم رو نشناخته بودم. سرم رو تکون دادم  چوقتینگاه به خودم کردم. ه هی نیماش نهییآ تو

 .و روشن کردم نیو ماش



گفتم که آدرس  هیضبط رو خاموش کردم و آروم به هان نیهم یخوابش برده بود، برا تبسم

 .رو بده الیو

ها چشماش رو اش زدم. مثل بچهتبسم هنوزخواب بود. آروم به شونه ال،یو میدیرس یوقت

 م؟یدیو گفت: رس دیمال

 .میزدیبا هم حرف نم دیبعدش فهم و

 !. تبسممیدیآره رس -

 بله؟ -

 !مسافرت رو خرابش نکن --

که من  کردی. داشت شالش رو درست منییشد و بعد سرش رو انداخت پا رهیبهم خ هیثان چند

 .شد و آروم گفت: ممنون ادهیشدم و در رو براش باز کردم. پ ادهیپ نیاز ماش عیسر

که متوجه شدم ساک تبسم  اوردمیخودم رو باال م یهالهیساک خودش، من هم وس هیهان

 ارمش؟ی. برگشتم و گفتم: بنهیسنگ

که سبک بود از رو دوشم برداشت و بهم لبخند زد. من هم براش ساکش رو  میدوش فیک

 .میشد الیگرفتم و شونه به شونه هم وارد و

 هیشب شده بود. هان م،یگوشه و لباسامون رو عوض کرد هی میرو گذاشت هامونلهیوس یوقت

 .میدیخوابیتو هال م دیتخت رو صاحب شده بود من و تبسمم با هیاتاق 

 .دمیگوشه خواب هیم رو برداشتم و ها لهیوس

نفر روم پتو انداخت. ازعطرش  هیدفه  هیبخوابم،  تونستمیانقدر سرد شده بود که نم شب

. چشمام رو باز کردم. دیکنارم خواب دمیمشخص بود تبسمه. خودم رو به خواب زدم که فهم

 .کنهیداره بهم نگاه م دمید

 ؟ییجا نیگفتم: اِ! ا یساختگ باتعجب

 !دینبود. ببخش ییجا -

 .و چشمام رو بستم دمیخند

 هیمسافرت هم کال خواب رو از سرم پرونده بود.  نی. ادمیخوابیبودم. نم یآدم کم خواب کال

 .رونیتنم کردم و از خونه زدم ب شرتیسو



 !رو درباره دوست داشتنم بدونه یتبسم همه چ خواستیرو ِشن. چقدر دلم م نشستم

 .بود بخوام باور کنم دخترم رممکنیمتفاوت باشم اما برام غ خواستیدلم نم اصال

 .تبسم کنارمه دمینفر من رو ترسوند. برگشتم و د هی یهاقدم یصدا

 !هـــــوف -

 شد؟ ی: چتبسم

 !بابا یچیهـــوم؟ ه -

 سوال بپرســم؟ هی! انایش -

 !خانــوم دییبفرما -

 مثال تو راه شمال؟ ؟یپوشـیاوم! خب... چرا لباس پسرونه م -

 .نگاه کردم بهش

 !داخل میبر ای. بایسرده کناردر -

 ؟یدیجواب سوالم رونم -

 !من هم ســواله یبرا نیا -

 .رفتم الیبه سمت و و

*** 

 10ساعت صبح

 

 !انای: شـهیهان

-... 

 !انایشـــــــ -

 بــخـوابم؟ یذاریبــابــا! م یا -

 !ـــــدیخــر میپاشو بر -



 .امجـــون من! االن خســته! نه یوا -

 !انایش -

- ... 

 .کوسن مبل رو زد به سرم محکم

 !یبلند شدم و گفــتم: روانــــــ باحرص

 !که هـــست ینیهمــــ -[شخندیبا ن هی]هان

 .بعدش هم در رفت و

 یایکه تبسم گفت: نم ونیزیتلو یپا نمیغذاخوردم. خواستم بش کمیشستن دست وصورتم،  بعد

 د؟یخر

 !تبسم میتــسل شهیشد. من هم که هم رهیقشنگش بهم خ یهم با چشما بعد

 .اوم! بـــاشــه -

 !! آماده شوهی: هـــانتبسم

 .و تبسم رفتن تو اتاق تا لباس بپوشن هیهان

 کیزرد نـــا شرتیت هیاز فرصت استفاده کردم و تنم رو محکم بستم. بعد هم  عیهم سر من

 .ها هم آماده شنشدم تا اون! منتظر یآب نیج هیتنم کردم و 

 :نگاه بهم کرد و گفت هی. تبسم رونیاومدن ب قهیچند دق بعد

 ات کو؟مانتو و مقنعه -

 مرد باشه خوبه! هی: همرامون هیهان

رو روشن کنم. داخل بازار شمال انقدر شلوغ بود  نیسرتکون دادم و رفتم تا ماش هیمن هم 

شمال واسم  ی. حال و هوامیبر ادهیو گفتم که پ پارک نبود. همون طرفا پارک کردم یکه جا

 .کردمیرو فراموش م هامیکه گرفتار یخوب بود. به قدر یلیخ

 !نیای! بهی! هانــانای: شتبسم

 جون؟ -



 !یقشنگ فیچه ک نیبب -

 خوشگله یلیآره خ -

چونه  یکردن و کل متیداشت. بعد ق یرنگ یدست باف ترکمن بود که روش گال فیک هی

 .میریتبسم بگ یبرا فیک هی میتونست مت؛یزدن سر ق

 .رمیدستبند بگ هی دمیم حی: اوم...! من ترجهیهــان

 .یدست باف رنگ دستبند

 !رستوران هی میگشنمه. بر یلیها من خ: بچههیهان

 که مهمون تو یبه شرط امهیپا -

 !روت رو برم یاِ  -

 !. مهمون توگهید گهیو گفت: نــزنـــش! راست م دیزد. تبسم خند یپس گردن هیهم  بعد

 !میبر نیایب فتم،یقربون بند ک قتمیرف ی! تا پول دارگهیباشه د -

 !پول مــردونه گرفت فیک هیبازار، چشمم رو  توراه

 !انای! شــسایوا هی: هــانتبسم

 :پول شد. نگاش کردم و گفتم فیبعدش متوجه نگاه من به ک و

 قشنگه. نــه؟ -

 :لبخند زد و گفت هیحال  نی. در عشدیم دهیتبسم د یتو چشما ینگران

 !خوشگله یـــلیخ -

 دی. بعد خردیحرف نداره و خند اتقهیهم که خودش رو بهمون رسونده بود گفت: سل هیهان

 .یرستوران سنت هی میرفت

 !. حرف ندارهخورمیمن که آش رشته م -

 زیآش شمال رو امتحان کنه. رفتم م خوادیبرگ سفارش داد و تبسمم گفت دلش م هیهان

برگشتم  عی. سرکننیم تیرو اذ هیدو تا پسر دارن تبسم و هان دمیغذاها رو رزو کنم که د

 .ننیسمتشون و گفتم که بش



 .شهی! پسره اومده. شر مدیسع میبر ایاز پسرا گفت: ب یکی

 رفتن. رونیاز رستوران ب یعذرخواه هیدهـ*ن پسره رو ببندم که با  خواستم

 

 :دو ماه بعد

 

سرزنشم  کرد،یمن رو دعوا م یه نکهیمامانم. ا یچند ماه، خسته شده بودم ازحرفا نیتوا

 .رستگارم جواب نداده بود یآقا یها. صحبتکردیم

 !ازدواج کنه، نازکنه، کار خونه انجام بده دیدختره. با هیبذارم! اون  : عمراگفتیم بابا

 .هتل هیرو جمع کنم و برم  هاملهیگرفته بودم وس میتصم

 ؟یبر یخوایبس کن! کجا م-[تی]مامان با عصبان

- ... 

 !با تـــــــــــوام -

- ... 

 ی. خودش هم تعجب کرده بود. شادزدیبود که من رو م یبار نیاول نیزد تو گوشم. ا محکم

شدم.  نیاومدم و سوارماش رونی! با حالت دو از خونه بکردیبود فقط نگاه م دهیانقدر ترس

صورتم رو حس  یسی. فقط خدمیفهمینم یچیه گهیرو روشن کردم وحرکت کردم. د نیماش

دختربچه فال  هیزد. باعث شد برگردم و نگاهش کنم.  نیماش شهینفر به ش هی. کردمیم

 .فروش بود

 !فال بخر هی: آقــا! آقـــا تو روخدا دختر

 .چقدر معصوم بود اشچهره

 ه؟چقدر -

 !نیبد خوادیهر چقدر دلتون م -

 .لبخند زدم و پنج تومن بهش دادم هی

 .ادهیز یلیخـ نیآقــا ا -



 ه؟یجد یمال خودت. حاال فالت جد اشهیبق -

 !صورتش کنار زد و گفت: اوهـوم یرو از رو موهاش

 .از من دور شد دی. اون هم دورونیب دمیکردم و فال رو کش تین هی

 .نخواهند ماند زهمین نینماند و چن نیغم نخواهد ماند/ چن امیمژده که ا دهیرس

 رایتو به وجود آمده است، به خدا توکل کن ز یدر زندگ یصاحب فال! غم و اندوه بزرگ یا

 .خوب تو هم خواهد آمد یروزها

 گرفت، فالم خوب اومده بود. امخنده

 

 :ساعت هشت شب

 

 :جواب دادم یسر امیزنگ گوش یبا صدا

 جـــانم؟ -

 ؟یی: معلوم هست تو کجــاتبسم

 !هتل -

 !کدوم هتل؟ آدرس بده -

 .مونمیتنها م س،یالزم ن -

 !وونــهیدق کرد. د یمامانت از نگران انا؟یش یبچه شد -

 زد تــو گوشم حالش بد نشــــــــد؟ یوقت -

داشتم. اعصابم خورد  یحس بد هی. اصال حوصله نداشتم. ـــنیرو پرت کردم رو زم یگوش

اما باز هم  کردمیلباسم اشکام رو پاک م نی. با آستاومدیاشکم م عیکه انقدر سر شدیم

 .بود سیصورتم خ

 



 :شش صبح ساعت

 

 یافتادم که تبسم زنگ زده بود. حالم اصال خوب نبود. گوش نیا ادیخوابم برد.  یک دمینفهم

. دوتا هیتام از هانپنج ،یتا از تبسم، دوتا از شاداز بابا، هشت سکالیتا مرو روشن کردم. پنج

 :اس هم از بابا و تبسم. مال بابا رو نخونده پاک کردم و مال تبسم که نوشته بوداماس

 !یـــلیخ انا،یش یبد یلیخ -

 شیپ رفتمیم دیدوش گرفتم، با هینگاه کردم. صورتم پف کرده بود و چشمام قرمز.  نهییآ به

 .رستگار یآقا

 

*** 

 :پزشکان ساختمان

 

 :گفت که برم تو اتاقش. اون هم پشت سرم اومد و گفت د،یرستگار که حالم رو د یآقا

 .ات نگرانتن. خانوادهستیکارت خوب ن انا،یش -

بزنن  نکهی. نه اکردنیبرا من م یفکر هیگفتم: اگه براشون مهم بودم  تیوعصبان ــهیگر با

 .تو گوشم

 .حالت بد باشه خوامیقدم آرامش توه. نم نیاول ن،یبب -

 !باشه -

. آب رو دستم داد و گفت: نگران نباش! ارنیآب برام ب وانیل هیگفت  یتلفن به منش با

 .شهیمشکلت حل م

 ن؟یباهاشون حرف زد گن؟یم یام چممنون. خانواده -

 .با اصرار براشون گذاشتم گهیجلسه د هی. اما شنیآره اما قانع نم -

. خواستم بلند دمیشنیرستگار رو خوب نم یآقا یو حالم خوب نبود. حرفا رفتیم جیگ سرم

 .دمینفهم یچیه گهیبشم که افتادم. د



 :مارستانیب

 

عکس  تونستمینم یو تبسم کنارم بودن. انقدر خسته بودم که حت یرو باز کردم. شاد چشمام

 .به پرستار گفت به هوش اومدم عیسر یالعمل نشون بدم. شاد

 .ی! ضعف کردیبه خودت فشارآورد یلیاومد باال سرم و گفت: خـب، خ دکتر

- ... 

 ؟ی: خوبپزشک

رستگار  یآقا دمیرو تکون دادم. اصال حوصله حرف زدن نداشتم. از پشت پنجره، د سرم

 .زنهیداره با پزشک حرف م

 .برم خونه خوامیم -

 ...سرم وصلـ شهی: نمیشاد

 .برم خونه خــــوامیحرفش رو بزنه. داد زدم: م هیبق نذاشتم

رستگار به پزشک  یکرد آرومم کنه. به خاطر تبسمم که شده بود، ساکت شدم. آقا یسع تبسم

 .کننی! ازش مراقبت منیگفت: مرخصش کن

 .زودتر رفته بود نکهیهم مثل ا هیو بابا، پشت در بودن و هان مامان

*** 

 :روز بعد چند

 

 !ناهار ایب انایاز پشت درگفت: ش یشاد

 !رمیس -

 ؟یچ یعنی -

 !. دست از سرم بردارخورمینم یعنیگفتم:  یعصب



 نیاول نی. انمیاصالح رو پهن کرد و گفت که بش یهالهیبعدش هم بابا رفت تو حموم وس

موضوع جواب داده بود. شروع کرد موهام رو  نیبود که بابام انقدر خوب نسبت به ا یبار

تا بابا بزنه.  گفتیخوشحال بود. کتاب به دست با ذوق به بابا مدل مو م یکوتاه کردن. شاد

 .دمیفهمیرو نم شونرفتارا نیا لیدل

که ناراحتش کردم  دونستمیغم بزرگ بود. م هیاش که رو لبش بود، تو چهره یبا لبخند بابا

موهام رو اصالح  یزد و باال نیست من نبود. بابا بـ*غـل موهام رو با ماشد یزندگ نیاما ا

 :کرد. بعد هم همش رو به سمت راست شونه کرد و گفت

 !یمو جمع کرد یپاشو برو حموم که کل -

شد  یفکر بودم که بابا چطور راض نیرفتم حموم. همش تو ا عیروجمع کردم و سر هالهیوس

. بعد حموم، زدیاز درسش زد و با خنده با بابا حرف م یچرا شاد ایموهام رو کوتاه کنه 

 .یرفتم تو اتاق شاد

 !یشــــاد -

 : بله؟یشاد

 تو؟ امیب -

 ایآره ب -

 ایخونیچقدر درس م -

 !و گفت: آره خب کنکوره دیخند

 موهام رو کوتاه کنه؟ یکرد ی! تو بابا رو راضیراست -

 اومـــ...! نه -

 ؟یپس ک -

 !رستگار یآقا -

 نگاه کردم یتعجب به شاد با

 :و گفت دیخند

 .یشدن عمل کن یراض -



 :. بغلم کرد و گفتکردمینگاه م یتعجب و خنده به شاد با

 .یشیخودت م گهیحاال د -

بغلش کردم! اون هم  عیسر دمشید یرفتم تو اتاقش. وقت عیبودم. سر دهیظهر مامان رو ند از

 .کنهیم هیداره گر دمیاومدم د رونیداشتم. از بغلش که ب یحس بد هیبغلم کرد. 

 !مـــامان؟ -

 ستین یزیچ -

 !کنمیم تتونیکه اذ دیآخه... ببخش -

 . من باعث اشک مادرم بودم.شدینم باورم

کنار گذاشته بودمش.  گهیبود که د یاتاق نشستم و با توپ فوتسالم مشغول شدم. چند سال تو

 .بودم میسال سن، ُگلر اول ت 16با  یروز هی

 در زدن که اومد، توپ رو گذاشتم کنار و گفتم: بله؟ یصدا

 :در رو باز کرد و غذا رو کنارم گذاشت و گفت بابا

 !خواهرت از دستت ناراحت شدا -

 رمیآخه س -

 :ام کردم وگفتمبلند شده یدست تو موها هی

 ممنون باز هم -

 موهات رو کوتاه کنم؟ یخوای: مبابا

 نهیزدم که بابام گفت: شرطش ا یخوشحال یلبخند از رو هیشده بود.  بیعج رفتارش

 یناهارت رو بخور

 اصرار بابا و ذوق کوتاه شدن موهام، تونستم نصف بشقاب رو بخورم. به

 !نیباش یناراض خوامیبه خدا نم -

 .یکشیانقدر عذاب م دمیهمه سال، من که مادرت بودم نفهم نیگفت: ا مامانم

 !شمایمن هم ناراحت م نیکن هی. به خدا گرهیبرام کاف نیکه کنارم بود نیهم -



 .. من هم دوباره بغلش کردمدیخند

*** 

 :ماه بعد سه

 

و تحت  یبستر شبیشدن خانواده و گرفتن مجوز و کارت عبور و مرور، از د یراض با

ام رستگار به خانواده یحرف زده بودم. آقا یبا تبسم کل شبیمراقبت بودم واسه عمل اول. د

 .گفته بود برن و تبسم، شب کنارم مونده بود تا صبح ساعت هفت برم اتاق عمل

نه اهل مد و نه اهل  ،یدختر کامال معمول هیخوابش برده بود. دستش رو گرفتم.  یصندل رو

 .ساده بودنش باعث شده بود فوق العاده باشه نی. اصال همکیش یلباسا

اثر  کردمیاسترس داشتم، هم نگران بودم. بهم آرامبخش زده بودن تا بخوابم،اما حس م هم

 .فکر بودم که خوابم برد نینکرده. توهم

*** 

 :ساعت شش صبح مارستان،یب

 

. کردنیعمل رو م یخونه بود و بابا و مامانم از صبح کارا یکنارم بود. شاد شبیاز د تبسم

وقت هم نبخشم. خانوم  چیخودم رو ه دیشکسته شده بودن و باعثش من بودم. شا یلیخ

 .انجام بده خواستیپزشک متخصص زنان، اول عمل من رو م ،یسرمد

خواهش  یداشته باشم. مامانم با کل هیباهام حرف بزنه تا روح خواستیلبخند بهم زد. م هی

 .فرشته بود نیامانم بهترم دمیفهمیمن رو دستشون. تازه م سپارهیگفت که م

بود، اومد و باهام حرف زد. حواسم رو  یهوشیمتخصص ب ییآقا هیروعوض کردن.  لباسام

 یبه دهنم وصل کرد. سع ژنیماسک اکس هیکننده رو زد. بعد هم  هوشیکه پرت کرد، ب

 .دمینفهم یچیه گهیبستمش د یبود وقت نیبشم. چشمام سنگ هوشیبمونه تا ب کردیم

*** 

 

 :روز بعد دو مارستان،یب



 

بار  هیدردش کمتر شده بود. پرستارم هرچند ساعت  گهیبهتر شده بود. د یلیاز قبل خ حالم

 .کردیپانسمان رو نگاه م

ناهارم رو  نکهیبود. ازش خواهش کردم که بره خونه. بابام بعد ا دهیدو روز بود نخواب مامانم

 .بهم داد با مامان رفت

ناراحت شد.  کمی د،یدیم یمن رو اون طور نکهیاومد. از ادو ساعت بعد -یکی تبسم

 .اشمشخص بود از چهره

 ؟ی: سالم! خوبتبسم

 .دیلحظه ترس هیگرفت. تبسم  یام درد بدبلند شم که باالتنه خواستم

 شـــد؟ یچـــ -

 .خوبم ،یچیه -

 !من رو یترسوند -

 .دمیخند

 حالت خوبه؟ -

 یعال -

کرد.  یپرستارم همون موقع اومد و پانسمان من رو نگاه! هیعمل بعد گهیروز د دو

 .شمیخوشحال بودم که دارم خوب م

 :چند ماه بعد

 

خانواده شدم. آهنگ رو  نیوارد ا انیبود که به اسم شا یسال نیشده بود و حاال من اول دیع

 .باال سرمه یشاد دمیرو تو گوشم چرخوندم. د یعوض کردم هندزفر

 ؟یدر زد -

 .ننتیبب خوانیاومدن م نای. پاشوعمه ایدی: بـــله، نشنو گفت دیخند

 امینم -



 !ها شهی. پاشو مامان ناراحت مننتیتا همه بب ییایب دیچرا؟ باالخره که با -

 .دمیبرداشتم و پوش شرتیت هیکمدم  یآهنگ رو قطع کردم و از تو یحوصلگیب با

برگشتن  -امدخترعمه-من، عمه و شوهر عمه و مهسا ی. با صدامیشد ییرایوارد پذ یشاد با

 :به سمتم. مهسا چشماش گرد شده بود. عمه بغلم کرد و گفت

 !یچقدر عوض شد ـــزم،یعز -

نشستم. دخترخوب  ششیمهسا بود. به ناچار پ شیپ یخال یلبخند بسنده کردم. تنها جا هی به

 .نبودم یمیباهاش صم ادیمن ز یبود ول یوخوشگل

 .انیبهت م التیبیس شی: رمهسا

 !ام گرفت. گفتم: ممنونلحن حرف زدنش خنده از

 رن؟یسرکار م ییجا انیبه من گفت: آقا شا عمه

 .رهینم رونیاز خونه ب ادیز انی: شابابا

که دوستم داره کار کنه  یمیتو سالن، ت تونهیاگه بخواد م ؟یگفت: باالخره که چ امشوهرعمه

 ؟یموافق انی. شاخوانیواسه دروازه بان م یاونا مرب

 .بهتره یکاری. از بادیکردم و گفتم: بدم نم یمکث

بود. به سمت اتاقم حرکت کردم و  هیدرآوردم. هان بمیرو از تو ج میگوش بره،یاحساس و با

 :جواب دادم

 بله؟ -

 ان؟یشنا... شا یسالم، خوب -

 !خوبم... ممنون -

 آ... -

 :دمیاسترس داشت. پرس کمیلحن صداش 

 ه؟یشده هان یزیچ -

 ؟یکه نه، خبر تبسم رو گرفت یاتفاق -

 تبسم؟ نه چطور؟ -



 !نذار جواب مثبت بده یاگه تبسم رو دوست دار انیشا -

 .دیچیتو گوشم پ اشهیگر یصدا و

 . نــــــــــــــه؟یکنیم یشوخ یآره. دار ؟یکنیم ی: شـــوخدادزدم

 :گفت هیگر با

 ادته؟یشمال  میبر میکه خواست یروزنه، باورکن! اون پسره با تبسم  -

 ؟یخب که چ -

 .تبسم یاون سامان، رفته خواستگار -

 گفت؟ یتبسم چ -

 .شهیخواستگار گهیفک کنه. چند روزد دیگفته با -

 .منه ینه. تبسم برا ؟ی. تبسم، سامان، خواستگارشدینم باورم

 .بود یاومدم. شاد رونیب الیدر از فکر و خ یصدا با

 .زننیتوحرف م یدارن درباره نییپا ایب انیشا -

 !نیبش یشاد -

 ؟یچ -

 :زدم داد

 !نیگفتم بشـــــ -

 :تخت نشست و گفت یکنارم رو یشاد

 شده؟ یزیچ -

 !تـــَب... س... م -

 ؟یتبسم؟ تبسم چ -

 .کنهیدار... داره... از... ازدواج م -

 .رو بسته بود دنمیتخت افتادم و اشکام اومد. بغض راه نفس کش یرو



 ؟یکنیم یشوخ -

 !کن یکار هی ینه، شاد -

 .میگیبرن، بعد به مامان م نایبذار عمه ا -

 تونمیساعت با مامان حرف زد اما مامان گفت: من نم هی یشاد نایاز رفتن عمه ا بعد

 !ازدواجشون رو بهم بزنم که. خوشبخت بشن

. ومدی. اشکم ناخودآگاه مرونیشتم رفتم برو بردا نیماش چییخونه بمونم. سو تونستمینم گهید

برده  یمحل کار مامانش. تبسم من رو چند بار رفتمیم دیانکارش کنم. با کردمیم یمن سع

رفتم  دمشی. از دور که درونیب ادیرو خاموش کردم و منتظرشدم تا مامانش ب نیبود. ماش

 .سمتش

 !آ! سالم -

 ؟ییتو انیشا -]مامانش با تعجب[

 !خودممآ! بله  -

 !زمیعز یکرد رییچقدر تغ -

 ...گمیم -

 !بفرما -

 تبسم خواستگار داره؟ -

 خب... آره! چطور؟ -

 .یتبسم رو فراموش کن دیبا شهیهم یبرا یگفتم اگه االن نگ باخودم

 .خب... من تبسم رو دوست دارم -

 !؟یچـــ -

 .آ...! تبسم رو دوست دارم -

 .رفتیم داشت

 !تبسم رو دوست دارم کنمیثابت م ن،یلحظه! به خدا بهم فرصت بد هی -



 !و باهاش حرف بزن ای. بگهیدو روز د یکی! یبا تبسم حرف بزن دیخودت با -

 .گفتم و از اون جا دور شدم یاباشه

*** 

هم که گفتن برم نرفتم. شب دم در  یبه سالن ی. حتومدمین رونیچند روز از خونه ب نیا تو

غرور برام مهم نبود. تبسم!  گهی. دفتهیب یقراره چه اتفاق دونستمیبودم. نم ستادهیخونه تبسم ا

بارجواب  نی. به تبسم زنگ زدم. دومشدیم دتریفقط تبسم! بارون گرفته بود و هر لحظه شد

 .داد

 بله؟ -

 نمت؟یبب شهیسالم، م -

 االن؟ -

 .ادیارت االن نمنترس! خواستگ -

 ام؟یکجا ب -

 !دم در -

در  ی. با صداستادمیاشون اشدم و پشت به در خونه ادهیپ نیرو قطع کردم. از ماش یگوش و

 .من هم برگشتم

 !تعجب کرد. مثل همه دنمیبا د تبسم

 !ات عوض شدهچقدر چهره -

 . حال سامان خوبه؟دونمیم -

 ...من -

کنترل اشکام رو نداشتم. آروم گفتم:  گهیبرام مهم نبود. د. غرورم نییسرش رو انداخت پا و

 تبسم! من... من دوستت دارم. کنمیخواهش م

 

 پایان

 



 سخن نویسنده:

 و همه جا شاد باشه شهیهم دوارمی...امانایازداستان ش نمیا

 یاز کسان یکی کنهیم یعشقش زندگ شیترنس که االن موفق و شاد پ هیبود  انایداستان ش نیا

نظرتون رو  شمیکردم خوشحال م ییرو به قلم راهنما شیباهاش آشنا شدم و زندگ یکه اتفاق

   (: داستان بدونم نیدرباره ا

 ❤ نیو هست نیهمراه من بود انایکه با داستان ش نیممنون از ا یلیخ❤

 

 

 این رمان در انجمن و سایت ناول کافه تهیه و منتشر شده است و تمامي حقوق این رمان نزد

 .ما محفوظ است

 :براي خواندن رمان هاي بیشتر به سایت ما مراجعه کنید
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